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– 3 – 
Mobilização do direito pelo 

Movimento Feminista: um estudo 
sobre o uso de estratégias jurídicas 

pelos movimentos sociais1

Fabiola Fanti

1 Introdução

O presente capítulo insere-se no campo de estudos que busca investigar 
o papel que o direito e as estratégias jurídicas desempenham na mobilização dos 
movimentos sociais, mais especificamente quando tais grupos utilizam-nos como 
ferramentas para promover mudanças sociais e políticas. Essa agenda de pesquisa 
partilha de um arcabouço teórico comum, o da mobilização do direito2 (legal 
mobilization), e tem-se desenvolvido no Brasil principalmente a partir do início 
da década de 2010.

Não há uma definição consensual a respeito do que seja a mobilização do 
direito, mas, de maneira geral, o termo é usado para referir-se a “qualquer tipo 
de processo por meio do qual indivíduos ou atores coletivos invocam normas, 
discursos ou símbolos jurídicos para influenciar políticas públicas ou compor-
tamentos”3 (Vanhala, 2015). Assim, ela assume muitas outras formas, além do 
litígio nos tribunais.

1  Este capítulo é baseado em partes da minha tese de doutorado intitulada Mobilização social 
e luta por direitos: um estudo sobre o movimento feminista, orientada pela Prof.ª. Dr.ª. Luciana 
Ferreira Tatagiba e defendida em março de 2016, no Instituto de Filosofia e Ciências Huma-
nas da Universidade Estadual de Campinas (IFCH/UNICAMP).

2  Para um panorama do desenvolvimento desse campo teórico, consultar Fanti (2017).
3  Tradução livre da autora.
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112 Democracia e justiça na América Latina: para onde vamos?

Estudos mais recentes no âmbito dessa literatura têm debatido sobre a 
dinâmica do uso de estratégias jurídicas no contexto de organizações heterogêneas 
que formam o movimento social e como organizações que centram suas estraté-
gias no litígio relacionam-se com as demais dentro de tal grupo (Levitsky, 2006, 
2007). Questões como quais são os recursos necessários para a mobilização do 
Direito, assim como a necessidade da presença de advogados especializados no 
interior de tais organizações para o uso de estratégias jurídicas, também fazem 
parte dessa agenda de pesquisa (Vanhala, 2015).

O disseminado conceito de Charles Epp (1998) de “estrutura de suporte para 
a mobilização do direito” (support structure for legal mobilization) é bastante utilizado 
para a discussão da “dimensão organizacional” desse fenômeno. Para o autor, o pro-
cesso de mobilização do Direito não é apenas uma resposta direta às oportunidades 
advindas de direitos constitucionalmente garantidos, Poder Judiciário independente, 
juízes ativistas e cidadãos conscientes de seus direitos, ela também depende de recursos 
que formam tal estrutura de suporte, que é composta por advogados com expertise 
em ações judiciais para a garantia de direitos, por organizações de defesa de direitos 
e recursos de financiamento (Epp, 1998, p. 17-18). 

O termo “recursos” é empregado pelos estudiosos desse tema em sentido amplo 
e pode incluir o dinheiro e o tempo gastos para apoiar o litígio, conhecimento jurídico 
e níveis de “consciência de direitos” (Vanhala, 2015). Eles podem estar presentes como 
estruturas formais para o litígio dentro do movimento social ou são acessíveis por 
meio da colaboração com organizações externas ou advogados aliados a ele (Ruibal, 
2015, p. 186).

A aliança com atores externos pode também permitir o desenvolvimento de 
estratégias jurídicas, mesmo que o movimento não possua uma estrutura própria 
para a mobilização do Direito. É possível que os movimentos construam alianças 
com advogados externos a ele e alcancem, assim, estratégias legais exitosas (Ruibal, 
2015, p. 186-187).

Meyer e Staggenborg (1996) apontam que, quando organizações dos movi-
mentos sociais reconhecem novas oportunidades institucionais, elas costumam desen-
volver recursos e estruturas que as ajudam a agir nessas arenas. Dessa maneira, grupos 
que elegem o litígio como estratégia de ação costumam desenvolver a especialização e 
a profissionalização necessárias para atuar no Poder Judiciário (apud Ruibal, 2015). 

Em contextos como o latino-americano, em que houve mudanças institu-
cionais recentes, entre as quais, processos de reforma judicial e o fortalecimento 
das cortes, é de se esperar que as organizações dos movimentos sociais mais profis-
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113Mobilização do Direito pelo Movimento Feminista

sionalizadas desenvolvam estratégias jurídicas, ou que os movimentos comecem a 
criar estruturas próprias visando à mobilização do Direito (Ruibal, 2015).

Nesse debate, Vanhala (2006) destaca a necessidade de investigar o fenô-
meno da mobilização do Direito “debaixo para cima”, em uma perspectiva centrada 
na agência dos atores sociais, e não apenas em fatores conjunturais e externos a eles, 
que incentivam ou não sua ação. Isso porque a presença desses fatores não é sufi-
ciente para explicar a mobilização do direito pelos movimentos sociais na medida 
em que tendem a ignorar a dinâmica interna das organizações que o formam ao 
não considerar que ela pode exercer uma influência importante no conjunto de 
opções estratégicas e nas táticas adotadas (Vanhala, 2011, p. 21-22). 

A autora menciona como exemplo que transformações internas na identi-
dade ou valores das organizações que compõem o movimento social ou o surgi-
mento de novos grupos com discursos mais conectados à conquista de direitos, 
que consideram os tribunais a arena adequada para tanto, podem aumentar a pos-
sibilidade de seu engajamento em litígio como forma de ação (Vanhala, 2006).

Feito esse breve panorama da literatura, o objetivo deste capítulo é inves-
tigar a relação entre a estrutura organizativa dos grupos que formam o movi-
mento social e a mobilização do direito por eles realizada, com ênfase nas formas 
direcionadas ao Poder Judiciário. Como caso empírico analisado, foi escolhido 
para o estudo o movimento feminista na cidade de São Paulo. A partir dele, a 
ideia é explorar a conexão entre a existência de uma “estrutura de suporte para 
a mobilização do direito”, ou seja, dos recursos disponíveis para o emprego de 
estratégias jurídicas e advogados especializados, e o fato das organizações do 
movimento feminista direcionarem suas estratégias ao Poder Judiciário4. 

Desse modo, os itens que se seguem pretendem apresentar um panorama das 
características organizacionais gerais dos grupos que formam o movimento feminista 
na cidade de São Paulo e a presença de estruturas jurídicas e advogados especializados 
dentro deles. A terceira seção aponta as formas de mobilização do direito dessas orga-
nizações direcionadas ao Poder Judiciário a fim de compreender como se dá a relação 
entre estrutura organizativa e estratégias jurídicas. Na conclusão, estão conectadas 
ambas as dimensões, buscando compreender a relação entre elas.

4 Para este capítulo, optou-se por discutir a questão apenas em relação à mobilização do direito 
no Poder Judiciário, na medida em que um recorte era necessário pela limitação de espaço. 
Para um panorama mais completo das diversas formas de mobilização do direito realizada 
pelo movimento feminista, consultar Fanti (2016).
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2 Estrutura Organizacional do Movimento Feminista na cidade de São Paulo

Para investigar o objeto proposto neste capítulo, em um primeiro momento, 
foram mapeadas as principais organizações que formam o movimento feminista na 
cidade de São Paulo. Dado que o tema estudado é pouco explorado empiricamente, 
optou-se pela coleta de dados qualitativos por meio de entrevistas semiestruturadas. 
Das 30 organizações identificadas5, 21 foram entrevistadas (vide tabela 1), quatro 
não existem mais, e cinco não se dispuseram a participar. Assim, foram realizadas 
31 entrevistas em profundidade com 24 integrantes das organizações identificadas, 
entre novembro de 2014 e julho de 2015, somando um total de um pouco mais 
de 50 horas. Preferiu-se entrevistar os/as coordenadores/as e/ou advogados/as 
das organizações, o que nem sempre foi possível. De maneira geral, as próprias 
organizações indicaram as integrantes que seriam entrevistadas. 

Tabela 1 – Organizações entrevistadas e formas organizacionais das entre-
vistadas
Organizações entrevistadas pela pesquisa

Tipo Nome da Organização Número

Organização Não  
Governamental (ONG)

AMZOL – Associação de Mulheres da Zona Leste
Associação de Mulheres pela Paz
Católicas pelo Direito de Decidir
Centro de Informação Mulher – CIM
Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde
ECOS – Comunicação em Sexualidade
Elas por Elas
Geledés – Instituto da Mulher Negra
Instituto Patrícia Galvão
Observatório Mulher e Mídia
Oficina dos Direitos da Mulher
Rede Mulher de Educação
SOF – Sempreviva Organização Feminista
União de Mulheres de São Paulo

14

5  Não foram inseridos no mapeamento alguns tipos de organização que, de alguma forma, 
fazem parte do campo feminista em São Paulo, tais como: os setoriais de mulheres perten-
centes a partidos políticos; organizações ligadas à Prefeitura de São Paulo que fazem parte da 
rede de enfrentamento à violência contra as mulheres do município e que compõe a política 
de aplicação da Lei Maria da Penha; e os coletivos feministas presentes nas universidades e 
coletivos de bairros periféricos de São Paulo.
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Articulação Nacional ou 
Internacional

Articulação de Mulheres Brasileiras
Marcha Mundial de Mulheres
Movimento Mulheres em Luta
Rede Mulher e Mídia
União Brasileira de Mulheres
Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 
Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM

06

Coletivo Marcha das Vadias 01
Fonte: A autora.

A partir das entrevistas realizadas, pode-se dizer que as organizações que 
formam o movimento feminista em São Paulo são heterogêneas em sua forma orga-
nizacional e estrutura interna. Entre as organizações pesquisadas, há desde aque-
las organizações não governamentais (ONGs) profissionalizadas, com estrutura 
material (possuem sede própria ou alugada), de pessoal (possuem equipe, em geral, 
contratada, com setor administrativo e, em alguns casos, setor de comunicação) e 
financeira (possuem formas de financiamento advindas de fontes internacionais 
ou nacionais para suas atividades), tais como o Geledés, o Instituto Patrícia Galvão, 
as Católicas pelo Direito de Decidir, a Associação de Mulheres pela Paz, a SOF e 
a ECOS, até organizações com pouco ou nenhum recurso material e financeiro, 
como a AMZOL, o CIM, o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, a Elas por 
Elas, a Oficina dos Direitos da Mulher, o Observatório dos Direitos da Mulher, a 
Rede Mulher de Educação e a União de Mulheres de São Paulo. Dada a escassez 
de recursos, neste último caso, as integrantes trabalham de forma voluntária e, em 
geral, dedicam apenas parte do seu tempo às atividades da organização.

Entre as organizações que possuem sede em São Paulo, mas fazem parte 
de articulações de âmbito nacional ou internacional, também é possível observar 
uma heterogeneidade no que diz respeito à estrutura e aos recursos financeiros, 
humanos e materiais. Assim, o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a 
Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), apesar de fazer parte de impor-
tante rede feminista da América Latina e Caribe, não tem sede própria, conta 
com poucos recursos e suas integrantes, quase todas advogadas, atuam de forma 
voluntária. O mesmo acontece com a Rede Mulher e Mídia, com a diferença de 
que essa é uma rede que trabalha em âmbito nacional. 

Outras articulações, como o Movimento Mulheres em Luta e a União 
Brasileira de Mulheres, possuem estrutura física (sede própria ou alugada) e 
financiamento de suas atividades. Contudo, suas integrantes atuam de forma 
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voluntária. Tanto a Articulação de Mulheres Brasileiras como a Marcha Mundial 
de Mulheres têm sua estrutura física, humana e de recursos bastante ligada às 
das organizações que formam a articulação.

A Marcha das Vadias, único coletivo entre as entrevistadas, possui as carac-
terísticas em geral encontradas nesse tipo de organização: não possui sede (no 
momento da entrevista fazia suas reuniões na União de Mulheres de São Paulo), 
suas atividades são financiadas com poucos recursos coletados com atividades 
realizadas para tanto e não possui hierarquia interna entre suas integrantes. 

3 Estrutura jurídica 

Na introdução desse artigo, mostrou-se como a literatura considera relevante 
a presença de advogados ou juristas no interior das organizações de movimento 
social ou entre seus aliados para que a mobilização do direito ocorra. Isso porque 
eles trazem recursos importantes aos movimentos sociais, incluindo habilidades 
profissionais, conhecimentos sobre o Direito, o Poder Judiciário e legitimidade, que 
são vitais para navegar as complexidades do sistema jurídico (Boutcher e Stobaugh, 
2013). Posto isso, por meio das entrevistas, foi investigada a presença ou ausência 
de advogados/as nas organizações e seus status, se contratados ou voluntários, se 
integrantes das organizações ou de grupos próximos a elas.

Das 21 organizações entrevistadas, 15 afirmaram ter advogados/as em seus 
quadros ou em seu círculo mais próximo de relações (tabela 2). Destas, apenas o 
Geledés possui um centro jurídico estruturado e profissionalizado, com dois advo-
gados6 e um estagiário, todos remunerados. Outras integrantes possuem formação 
jurídica, mas não se dedicam a atividades nessa área dentro da organização. Assim, 
com exceção desse caso, todas as outras 14 organizações possuem advogados entre 
seus integrantes ou em seus círculos próximos, que trabalham de forma voluntária.

Mais da metade do total das organizações entrevistadas, mais precisamente 
11 delas, possui advogados entre seus integrantes. Estes não necessariamente se 
dedicam a atividades jurídicas dentro da organização. Dentre elas, destaca-se o 
CLADEM, que é composto majoritariamente por advogadas que realizam um 
trabalho propriamente ligado ao direito e às cortes. A Elas por Elas, a Oficina 
de Direitos da Mulher, a União Brasileira de Mulheres e a União de Mulheres 

6  O Geledés, por não trabalhar apenas com questões de gênero, mas também com questões de 
raça, foi a única das organizações entrevistadas que possuía um advogado homem.
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117Mobilização do Direito pelo Movimento Feminista

de São Paulo têm coordenadoras juristas. A AMZOL, a Articulação Mulheres 
Brasileiras, a Marcha das Vadias, o Movimento Mulheres em Luta e a Rede 
Mulher de Educação possuem advogadas entre as suas integrantes. 

Tabela 2 –Presença de advogados/as nas organizações entrevistadas
Presença de advogados nas organizações entrevistadas

Nº de  
organizações Nome das organizações

Advogado/a contratado 01 Geledés

Advogado/a membro da 
organização 10

AMZOL
Articulação de Mulheres Brasileiras
CLADEM
Elas por Elas
Marcha das Vadias
Movimento Mulheres em Luta
Oficina dos Direitos da Mulher
Rede Mulher de Educação
União Brasileira de Mulheres
União de Mulheres de São Paulo

Advogado/a próximo à 
organização 03

Associação Mulheres pela Paz
Católicas pelo Direito de Decidir
Rede Mulher e Mídia

Não possuem advogado/a 07

Centro de Informação Mulher
Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde
ECOS
Instituto Patrícia Galvão
Marcha Mundial das Mulheres
Observatório Mulher e Mídia
SOF

Fonte: A autora.

Três das 21 organizações mencionaram contar com advogadas em suas redes 
de relação mais próxima. São elas: a Associação Mulheres pela Paz, as Católicas pelo 
Direito de Decidir e a Rede Mulher e Mídia. Interessante notar que, em dois dos 
casos, tais advogadas também fazem parte do movimento feminista de São Paulo 
(e estão entre as identificadas e entrevistadas por esta pesquisa). 

No caso da Associação Mulheres pela Paz, a entrevistada mencionou poder 
contar com o apoio jurídico das coordenadoras da Elas por Elas e da União de 
Mulheres de São Paulo, parceiras em projetos que a organização realiza. No caso 
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das Católicas pelo Direito de Decidir, além de ter contato com organizações que 
prestam assessoria jurídica quando necessário, a entrevistada mencionou ter advo-
gados/as em seu conselho consultivo, entre eles, a coordenadora da Oficina dos 
Direitos da Mulher. 

Uma parceria entre as duas deu origem a um amicus curiae apresentado 
pelas Católicas na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 54 
(ADPF 54). A ECOS, apesar de nas entrevistas realizadas com duas de suas 
integrantes ter mencionado não possuir advogadas em sua equipe, nem em grupos 
próximos a ela, apresentou um amicus curiae conjuntamente com o CLADEM 
e outras organizações. Ambos os casos serão explorados mais adiante.

Boa parte das entrevistadas mencionou que as advogadas integrantes da 
organização ou pertencentes aos seus contatos próximos, muitas vezes, são acio-
nadas quando uma situação concreta exige sua presença. Por exemplo, advogadas 
membros da Marcha das Vadias já foram chamadas para auxiliar integrantes 
que haviam sido detidas durante a manifestação anual do grupo ou quando a 
organizadora de um dos atos foi intimada pela justiça por não ter comunicado 
às autoridades responsáveis a sua realização.

A Marcha das Vadias também tem contato próximo com o grupo Advo-
gados Ativistas, formado em junho de 2013 para dar apoio jurídico aos mani-
festantes presos nos protestos ocorridos naquele período. Já as Católicas pelo 
Direito de Decidir acionaram advogados/as de sua rede de contatos em um caso 
no qual uma de suas integrantes foi processada por apologia ao crime de aborto. 
Nesses casos, a contribuição de tais advogadas seria mais para a defesa na esfera 
penal das integrantes do que na busca de se concretizarem as reivindicações de 
forma propositiva por meio de estratégias jurídicas.

As advogadas integrantes ou aliadas próximas à organização também auxi-
liam na compreensão de questões jurídicas em pauta no grupo ou em debate na 
sociedade. Assim, por exemplo, elas foram chamadas para ajudar no entendi-
mento do Projeto de Lei (PL) 478/2007 chamado de “estatuto do nascituro”7 ou 

7  “Estatuto do nascituro”, como ficou conhecido o Projeto de Lei (PL) 478/2007, equiparava 
o nascituro ao indivíduo já nascido, atribuindo a ele a condição de sujeito pleno de direitos. 
Essa proteção jurídica concedida ao feto antes do nascimento, desde a concepção, se aprovada, 
impossibilitaria as formas de aborto permitidas pela legislação brasileira. Em junho de 2013, o 
PL 478/2007 foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, 
fazendo com que mulheres organizassem mobilizações nacionais contra o “estatuto”.

Democracia e justica 24-06-2022.indd   118Democracia e justica 24-06-2022.indd   118 24/06/2022   18:47:5724/06/2022   18:47:57
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para analisar a legislação relacionada à prostituição, assim como outras questões 
legais e jurídicas que envolvem pautas do movimento feminista. 

Essas consultas e pedidos de orientação são feitos em debates internos da 
própria organização, mas também por meio de eventos preparados para isso. As 
advogadas também são consultadas para questões de formalidades jurídicas das 
organizações, como, por exemplo, a revisão de seus estatutos.

Outras organizações, principalmente aquelas que não contavam com advo-
gados/as entre suas integrantes nem nos contatos próximos, disseram ter relações 
importantes com membros da Defensoria Pública (DP) e do Ministério Público 
(MP). Assim, muitas delas buscam neles aliados para questões relacionadas ao 
direito. Isso pode ocorrer, por exemplo, por meio de denúncias para o MP e enca-
minhamento de mulheres que precisam de assistência jurídica para a Defensoria. 

Essas instituições também podem dar apoio para pautas das organizações 
quando seus membros são aliados próximos. Eles podem ser chamados a partici-
par de seminários e pesquisas por elas promovidas e, até mesmo, de articulações 
e campanhas promovidas por uma ou por um conjunto de organizações dos 
movimentos feministas. Nesse caso, destaca-se o Núcleo dos Direitos da Mulher 
da Defensoria Pública de São Paulo (NUDEM), que tem especial proximidade 
com o movimento feminista na cidade de São Paulo.

4 Estratégias de ação e mobilização do direito

Feita essa breve apresentação das características organizacionais e da presença 
de estruturas jurídicas e de advogadas especializadas nos grupos que formam o 
movimento feminista na cidade de São Paulo, pretende-se agora sistematizar quais 
são as estratégias de ação do movimento feminista direcionadas ao Poder Judiciário 
que mobilizam o direito identificadas a partir das entrevistas realizadas. 

Tais estratégias são bastante variadas e foram reunidas em dois grupos para 
melhor compreendê-las: as formas institucionais, que são realizadas por meio de 
ações ou mecanismos judiciais existentes; e as formas não institucionais, que se 
aproximam de estratégias de ação mais tradicionais dos movimentos sociais e não 
se utilizam de meios formais estabelecidos. As primeiras são o litígio individual, 
a orientação jurídica, o litígio coletivo, o litígio internacional, o amicus curiae e a 
participação em audiências públicas. As segundas são o lobby no Poder Judiciário 
e a influência por meio da argumentação (tabela 3). 
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Tabela 3 – Formas de mobilização do direito no Poder Judiciário
Formas de mobilização do direito no Poder Judiciário
Formas institucionais Formas não institucionais
Litígio individual Lobby no Poder Judiciário
Orientação jurídica Influência por meio da argumentação
Litígio coletivo
Litígio Internacional
Amicus curiae
Participação em audiência pública

Fonte: a autora.

A primeira forma institucional de mobilização do direito direcionada ao 
Poder Judiciário é o litígio individual, no qual há a proposição de ações judiciais 
pela organização em nome das pessoas que a procuram como forma de promover 
acesso à justiça. Em um primeiro momento, essa forma de litígio parece ser apenas 
um tipo de encaminhamento de questões rotineiras das mulheres atendidas. 

Contudo, o litígio individual tem a importante função estratégica de 
constituir um conjunto de decisões judiciais em consonância com a agenda do 
movimento feminista. Tal jurisprudência é fundamental, por exemplo, para 
que o movimento e seus aliados tenham mais chance de sucesso em litígios no 
Supremo Tribunal Federal, que podem ter grande impacto na sociedade e no 
sistema jurídico.

Identificaram-se três experiências de estratégias voltadas ao litígio individual 
que, apesar de não existirem mais, representaram relevantes formas de mobilização 
do direito pelo movimento feminista: a AMZOL e a União de Mulheres trabalha-
ram com o tema da violência doméstica, e o Geledés, com a interface entre questões 
de raça e gênero, com ênfase em questões que envolviam racismo.

No último caso, desde 1992, a organização possui um programa deno-
minado “SOS Racismo”, que inicialmente atendia e ajuizava ações em todos os 
casos de racismo oriundos da cidade de São Paulo que chegavam a ele. A partir 
de 2001, houve uma mudança na estratégia jurídica da organização: ela passou 
a focar o litígio internacional. Desde então, no âmbito nacional, o Geledés tra-
balha apenas com casos que tenham um potencial paradigmático nos tribunais. 

Com a experiência acumulada ao longo dos anos, o Departamento Jurídico 
também capacita outras organizações a trabalharem com os casos de racismo na 
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esfera cível e penal dentro do Poder Judiciário, auxiliando-os a formar projetos com 
o mesmo escopo do SOS Racismo.

No caso da AMZOL, o processo envolvendo essa forma de mobilização 
do direito foi diverso. A organização possuía um centro jurídico, denominado 
Centro Jurídico Maria Miguel, fundado em 1996 e financiado pela Procura-
doria Geral do Estado (PGE)8. O Centro, que foi criado após as integrantes 
da AMZOL terem realizado um curso de Promotoras Legais Populares, era 
composto por três advogados/as e três estagiários/as e atendeu a mais de 15 mil 
mulheres durante o período em que funcionou – de 1996 a 2005. 

Em 2004, a Procuradoria Geral do Estado deixou de fornecer os recursos 
para o Centro, que exerceu suas atividades por mais um ano. Hoje, os casos jurí-
dicos que chegam até a organização são encaminhados para a Defensoria Pública 
ou para as outras organizações da região que fazem esse tipo de atendimento, 
como a Casa de Isabel e a Casa Helenira Rezende. 

A AMZOL, conjuntamente com a União de Mulheres de São Paulo, esteve 
envolvida no movimento pela criação da Defensoria Pública, em muito pelo fato 
de que o Centro Jurídico não suportava a demanda que a ele chegava. O Centro 
Jurídico Maria Miguel foi um dos primeiros desse tipo a ser organizado na Zona 
Leste e acabou servindo de inspiração para outros que vieram depois. 

De forma menos estruturada, a União de Mulheres de São Paulo também 
fez atendimento jurídico, com a proposição de ações judiciais, em vários momen-
tos de sua história, sempre com advogadas voluntárias. O primeiro período em 
que a organização realizou esse trabalho foi entre 1984 e 1986. Várias reivindi-
cações legais que a União de Mulheres levou para as reuniões preparatórias da 
Assembleia Constituinte foram identificadas durante essa fase de atendimento 
jurídico. Outro período aconteceu nos anos 1990, fruto dos cursos de Promotoras 
Legais Populares que a organização passou a oferecer em 1994, ocasião na qual 
as próprias mulheres formadas o realizavam. 

Durante os anos 2000, a União de Mulheres também promoveu aten-
dimento jurídico antes e depois da promulgação da Lei Maria da Penha9 – o 
intervalo que vai de 2006 a 2008 é o último desse tipo de atividade. A partir de 

8  A Procuradoria Geral do Estado era o órgão que realizava parte do atendimento jurídico às 
pessoas que não tinham condição de pagar um advogado e era pobre na acepção jurídica do 
termo antes da criação da Defensoria do Estado de São Paulo em 2006.

9  Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006, que criou mecanismos para coibir a violência 
doméstica e familiar contra a mulher.
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então, as integrantes da organização avaliaram que seria melhor conhecer tal Lei 
com mais profundidade e exigir do Estado a implantação da rede de atendimento 
nela prevista. Conjuntamente, em 2008, iniciaram o curso “Maria Marias”, que 
promove educação popular jurídico-feminista para mulheres sobre a Lei Maria 
da Penha. 

A orientação jurídica é outra forma de mobilização do direito identificada 
nas entrevistas. Essa atividade, realizada pela Oficina dos Direitos da Mulher, 
consiste em orientar mulheres a respeito de seus direitos e de quais são os órgãos 
competentes para o atendimento de suas demandas. A organização realiza aten-
dimento multidisciplinar, nos planos da assistência social, psicológica e jurídica, 
principalmente em demandas relacionadas à violência doméstica. 

Quando há necessidade de se propor uma ação no Poder Judiciário, as 
mulheres atendidas são encaminhadas para a Defensoria Pública. A Oficina 
ainda tira dúvidas sobre os direitos das mulheres em um programa de rádio, na 
internet ou via e-mail, e também é procurada pela mídia para esclarecer ou deba-
ter questões nesse âmbito. Há também na orientação jurídica uma tentativa de 
produzir-se uma interpretação do direito existente favorável à agenda feminista.

Desde os anos 1980, tanto o litígio individual quanto a orientação jurídica 
são atividades tradicionais de atendimento à mulher feitas pelo movimento femi-
nista, tendo surgido pela primeira vez no formato do “SOS Mulher”10. Contudo, 
essas são atividades que têm diminuído com o passar do tempo. Das experiências 
relatadas acima, apenas a Oficina de Direitos da Mulher ainda a realiza. 

O centro jurídico do Geledés ainda existe, mas atualmente se dedica ao 
litígio internacional. A provável explicação para esse declínio é a criação da Defen-
soria Pública de São Paulo, que tem como função propor ações judiciais em 
nome de pessoas que não podem pagar por um advogado. Além disso, a criação 
da rede de atendimento da Lei Maria da Penha também se ocupa de realizar 
atendimentos jurídicos a mulheres vítimas de violência doméstica, que era uma 
grande demanda desses centros jurídicos.

10  O SOS Mulher foi a primeira experiência de atendimento às mulheres vítimas de violência 
realizada pelo movimento feminista. O primeiro SOS Mulher surgiu em São Paulo, nos anos 
1980, e depois foi replicado em vários outros locais do Brasil. Essas organizações “eram au-
tônomas e tinham como objetivo atender as mulheres vítimas de violência, com um serviço 
voluntário de psicólogas e advogadas. Além de atender a mulher, faziam grupos de reflexão 
sobre a questão da violência e procuravam os meios de comunicação para promover o debate 
junto à opinião pública” (Teles, 1999, p. 130).
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Outra forma de mobilização do direito direcionada ao Poder Judiciário é o 
litígio coletivo. De acordo com as entrevistadas, ele se dá principalmente no tema 
da mídia, quando organizações feministas buscam tirar de circulação casos de 
propagandas publicitárias ou programas televisivos de cunho machista ou homo-
fóbico. Um dos casos relatado nas entrevistas foi o do Movimento Mulheres em 
Luta, que, em parceria com o Sindicato dos Metroviários, entrou com uma ação 
coletiva contra a Rede Globo por causa do programa “Zorra Total”. Nesse caso, 
o advogado que propôs a ação fazia parte do Sindicato, e o Movimento Mulheres 
em Luta trabalhou, principalmente, em uma campanha contra esse programa. 

Também o Observatório dos Direitos da Mulher, o Instituto Patrícia 
Galvão e a Marcha Mundial das Mulheres já fizeram denúncias para o Ministério 
Público sobre propagandas publicitárias e programas televisivos com conteúdo 
que feriam os direitos da mulher. Em alguns desses casos, tais denúncias deram 
origem a ações judiciais propostas pelo MP. 

No âmbito dos direitos reprodutivos, o CLADEM e as Católicas pelo 
Direito de Decidir articularam-se a outras organizações do movimento femi-
nista11 e da sociedade e elaboraram representações entregues ao Ministério 
Público, em 2008 e 2009, para que fossem tomadas providências contra duas 
leis municipais, uma de Jundiaí e outra de Vargem Grande12, que restringiam a 
distribuição de contraceptivos de emergência com o argumento de que o medi-
camento tinha caráter abortivo. As representações deram origem a duas Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade contra tais leis municipais, propostas pelo 
Ministério Público. As duas leis foram julgadas inconstitucionais pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo em 2009 e 2010.

Pode-se dizer que, em casos de litígio coletivo, que, em geral, envolvem 
ações civis públicas ou outras ações judiciais mais complexas, como Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade de lei municipal, as organizações do movimento femi-
nista têm contado com o Ministério Público ou com aliados (como no caso do 
Sindicato dos Metroviários) para a sua propositura. Dessa forma, mesmo quando 
não possuem advogados/as em seus quadros, é possível que essas organizações 
utilizem o Poder Judiciário como forma de mobilizar o direito por meio de par-

11  Uma dessas organizações foi a Comissão de Cidadania e Reprodução (CCR), também 
presente no mapeamento realizado nesta pesquisa, mas cujas representantes não puderam 
conceder entrevista a esta pesquisa.

12  Lei Municipal n.º 7.025/2008, de Jundiaí, e Lei Municipal n.° 424/2006, de Vargem Grande.
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ceria com outras organizações da sociedade, ou pelo acionamento do Ministério 
Público, ou que atuam como seus aliados.

O litígio internacional, acompanhado da atuação em órgãos internacionais, 
é outra forma de mobilização do direito utilizada pelo movimento feminista. 
Ele estaria enquadrado na chamada “mobilização transnacional do direito”, na 
qual as “mobilizações do Direito vão além das fronteiras do Estado-nação” e são 
usados os tribunais supranacionais para realizá-la, como, por exemplo, a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos (Santos, 2012, p. 14). 

A mobilização transnacional do direito também ocorre quando os movi-
mentos sociais de âmbito nacional e internacional “incorporam em seu repertório 
de ação os valores, os ideais e as concepções globalizadas de direitos humanos” 
(Santos, 2012, p. 14). O objetivo de tal “ativismo jurídico internacional” não 
é apenas o de resolver casos individuais, mas também de “(re)politizar ou (re)
legalizar a política de direitos humanos ao provocar as cortes internacionais ou 
sistemas quase judiciais de direitos humanos e levá-los a agirem diante das arenas 
jurídicas e políticas nacionais e locais” (Santos, 2007, p. 28). 

Esta é uma forma de mobilização do direito importante no contexto 
das estratégias do movimento feminista, que surtiram efeitos no avanço de sua 
agenda, com ênfase no caso da violência contra a mulher. As organizações entre-
vistadas que relataram utilizar-se dessa tática são o Geledés, o CLADEM e a 
União de Mulheres de São Paulo. 

No caso do Geledés, como apontado anteriormente, houve uma mudança 
na estratégia jurídica da organização, que passou a focar sua atuação na esfera 
internacional a partir do início dos anos 2000. A organização participa de audiên-
cias temáticas na Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de reuniões 
da Comissão de Assuntos Jurídicos e Políticos, com o objetivo de aprovar uma 
futura convenção de combate ao racismo, ambas da Organização dos Estados 
Americanos (OEA) e possui status consultivo na mesma instituição. 

Além dessas atividades, já apresentou cinco casos na Comissão Interame-
ricana da OEA, sendo que dois já passaram da fase de admissibilidade e três ainda 
estão nela. Também já recorreram à ONU por meio do Comitê para Eliminação 
da Discriminação Racial (CERD). Nesse caso, o Geledés apresenta ao Comitê 
relatórios com um panorama de questões raça e gênero no Brasil, abordando, 
por exemplo, temas como as políticas públicas e a legislação existente (ou que 
deveria existir) e em que medida elas são efetivas.
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O CLADEM também tem como um dos seus eixos centrais de atuação 
o litígio internacional. E, ao contrário do Geledés, cujo departamento jurídico 
iniciou seus trabalhos no Poder Judiciário brasileiro e depois passou a atuar no 
plano externo, o CLADEM já utiliza o litígio internacional como estratégia 
de atuação há mais de 20 anos. Assim, a organização apresentou três casos no 
Comitê de Direitos Humanos da ONU e sete na Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos da OEA, a partir de seis países da América Latina, em aliança 
com outras organizações. 

Também possui status consultivo na ONU desde 1995 e reconhecimento 
para participar nas atividades da OEA desde 200213. Em um artigo de 2011, no 
qual faz um balanço do litígio internacional da rede nas últimas duas décadas, a 
brasileira Valéria Pandjiarjian (2011, p. 46), que foi coordenadora do programa 
de litígio internacional do CLADEM, de 2007 até recentemente, aponta que um 
dos principais objetivos dessa forma de mobilização do direito é que “se inclua 
uma perspectiva de gênero na jurisprudência dos organismos de supervisão dos 
tratados internacionais de direitos humanos”.

O CLADEM Brasil apresentou dois casos à Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da OEA: o primeiro, proposto em 1996, conjuntamente 
com a União de Mulheres de São Paulo, o Centro Para Justiça e o Direito Inter-
nacional (CEJIL)14 e a Human Rights Watch15; e o segundo, proposto em 1998, 
conjuntamente com a vítima, Maria da Penha, e o CEJIL. 

O caso Maria da Penha, como ficou conhecido, foi proposto com o argu-
mento de que o governo brasileiro cometeu falhas e omissões em proporcionar 
acesso à justiça no caso de violência doméstica sofrido pela propositora. Tal caso 
foi um litígio internacional bem sucedido na questão de gênero: em 2001, o 
Brasil foi responsabilizado pela Corte Interamericana por omissão, negligência 
e tolerância em relação à violência doméstica contra as mulheres brasileiras16. A 

13  Informações obtidas no site da instituição, disponível em: www.cladem.org e acessado em: 
11 de junho de 2014, e no artigo de Pandjiarjian (2011).

14  Organização da sociedade que trabalha com litígio internacional de direitos humanos, sedia-
da no Rio de Janeiro.

15  A Human Rights Watch é uma organização não governamental que atua internacionalmente 
para a defesa de direitos humanos desde o final da década de 1970, e tem sede em várias cida-
des do mundo.

16  O caso Maria da Penha foi bastante relatado na bibliografia nacional. Como se sabe, ele resultou 
na criação de uma Lei de mesmo nome para combater a violência doméstica no Brasil. Como não 
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decisão da Corte deu força ao movimento para a criação de uma lei de combate 
à violência doméstica no Brasil, o que acabou acontecendo em 2006, a partir da 
mobilização do movimento social em uma aliança com o Estado (Maciel, 2011; 
Santos, 2010). 

O outro caso, também relacionado à violência contra a mulher, foi levado 
à União de Mulheres de São Paulo pela irmã da vítima. Tratava-se do assassi-
nato de Márcia Cristina Leopoldi, por seu namorado, José Antônio Brandão do 
Lago, no qual o assassino foi condenado pela primeira vez à pena de cinco anos 
de reclusão. Após intensa mobilização da União de Mulheres de São Paulo em 
torno do caso, que foi foco da campanha promovida pela organização denomi-
nada “A impunidade é cúmplice da violência”, realizada em 1992, o agressor foi 
levado a um segundo julgamento, no qual foi condenado a 15 anos de reclusão. 

Ele chegou a ser preso, mas fugiu após um habeas corpus que permitiu que 
ele aguardasse em liberdade o julgamento do recurso que havia interposto. Ele 
chegou a ser condenado em 1993, mas já estava foragido. Diante dessa situação, o 
caso foi denunciado perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
em 1996, pela União de Mulheres em parceria com o CLADEM, o CEJIL e a 
Human Rights Watch. 

No mesmo ano, a Comissão Interamericana pediu informações ao governo 
brasileiro, que respondeu dizendo não ter responsabilidade pela fuga do conde-
nado e que estava buscando prendê-lo. Em 2004, a Comissão pediu informações 
sobre a situação do caso às autoras, que buscavam provar que o Estado era ineficaz 
ao não ter conseguido capturá-lo. Por fim, o caso acabou não sendo aceito pela 
Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Ainda dentro das formas institucionais de mobilização do direito, pode-se 
dizer que mais recentemente o Supremo Tribunal Federal (STF) tem adotado 
instrumentos de participação da sociedade em seus julgamentos: o amicus curiae 
e as audiências públicas. Tais instrumentos mostram-se importantes na medida 
em que, apesar de a Constituição Federal de 1988 ter aumentado o rol de atores 
políticos e sociais legitimados a propor ações de controle de constitucionalidade17 
no SFT, não foram incluídos entre eles os movimentos sociais. 

é objetivo deste trabalho relatar em detalhes o caso, a despeito da sua importância, para uma descri-
ção mais aprofundada de todo o processo, consultar Maciel (2011) e Pandjiarjian (2011).

17  Segundo o artigo 103 da Constituição Federal de 1988, há três tipos de ação para questio-
nar a constitucionalidade de leis e políticas públicas: Ação Direta de Inconstitucionalidade 
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Tanto o amicus curiae como as audiências públicas mostram-se mecanis-
mos fundamentais para a participação de tais grupos nesse tipo de ação judicial. 
Sua existência permite que os movimentos sociais participem de ações que lhe 
são relevantes do ponto de vista de sua agenda política (Ruibal, 2015), havendo 
a possibilidade de eles influenciarem no julgamento ou mesmo na argumentação 
dos ministros do STF18. Tanto o amicus curiae como as audiências públicas foram 
utilizadas como formas de mobilização do direito pelo movimento feminista.

As organizações feministas entrevistadas valeram-se do amicus curiae em 
dois planos: o nacional, apresentado em ações de controle de constitucionali-
dade propostas no STF; e o internacional, apresentado em casos que tramitam 
em órgãos internacionais da ONU e do Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos da OEA19. 

O CLADEM utilizou do amicus curiae no plano internacional e no plano 
nacional. No plano internacional20, o amicus foi oferecido no caso Alyne da 
Silva Pimentel, em 2010, que envolvia a questão da mortalidade materna e foi 
apresentado como uma comunicação individual pela mãe da vítima21, em 2007, 
perante o Comitê das Nações Unidas sobre a Eliminação da Discriminação 
contra a Mulher, conhecido como Comitê CEDAW22, denunciando o Estado 

(ADI), Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADPF).

18  Tanto o amicus curiae como a audiência pública são instrumentos processuais que permitem 
que organizações da sociedade que tenham conhecimento e representatividade a respeito de 
determinado tema tratado em um litígio possam manifestar sua opinião, fornecendo infor-
mações sobre questões complexas que fogem da esfera jurídica como forma de auxiliar os 
julgadores a decidirem a causa. Essa intervenção pode se dar nas ações de controle de cons-
titucionalidade que estiverem sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. No caso do 
amicus curiae, a manifestação é documental, feita após o pedido de partição no processo ser 
deferido pela corte, e da audiência pública, a manifestação é oral e presencial, com dia, hora e 
local pré-determinados pelo tribunal.

19  Esse tipo de amicus curiae apresentado em órgãos internacionais também é uma forma do 
que Santos (2012) chama de “mobilização transnacional do direito”.

20  De acordo com a entrevistada, outros três amici curiae foram apresentados por países que 
fazem parte da rede do CLADEM.

21  A mãe da vítima foi representada pelo Center for Reproductive Rights e pela ADVOCACI 
– Advocacia Cidadã pelos Direitos Humanos –, organizações do movimento feminista loca-
lizadas na cidade do Rio de Janeiro.

22  O Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Contra a Mulher (CEDAW) em 1984, e seu protocolo Facultativo, em 2002.
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brasileiro por violação do acesso à justiça, do direito à saúde sem discriminação 
e do direito à vida. 

Em 2011, o Comitê CEDAW emitiu uma resolução na qual estabeleceu 
que os Estados são obrigados a garantir às mulheres de seu país que tenham acesso 
a serviços adequados e não discriminatórios de saúde materna, independentemente 
de sua renda ou origem social. O caso Alyne Pimentel é importante na medida em 
que é o primeiro que trata de mortalidade materna decidido por um órgão inter-
nacional de direitos humanos (Center for Reproductive Rights, 2014).

Além dessa experiência internacional, o CLADEM também apresentou 
dois amicus curiae nacionais em ações ajuizadas no STF. O primeiro deles foi 
proposto no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 19 (ADC 
19), que buscava declarar a constitucionalidade de três artigos da Lei Maria da 
Penha. A ADC 19 foi proposta pelo Advogado-Geral da União, representando 
o Presidente da República, em dezembro de 2007, pouco mais de um ano depois 
da Lei entrar em vigor. 

Em fevereiro de 2012, o STF julgou por unanimidade a procedência da 
ação e declarou constitucional os três artigos em questão. A declaração de cons-
titucionalidade de tais artigos foi uma vitória importante na agenda política 
do movimento feminista na medida em que uma decisão em sentido oposto 
descaracterizaria a Lei Maria da Penha em um de seus principais propósitos, que 
era o de não considerar mais a violência contra a mulher como crime de menor 
potencial ofensivo.

O outro amicus curiae foi apresentado pelo CLADEM na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4.439 (ADI 4.439), proposta pela Procuradoria Geral da 
República no STF, e que discute como se dá o ensino religioso nas escolas públicas 
brasileiras. Ele foi resultado de uma articulação de diferentes organizações que 
estavam relacionadas ao tema: a Conectas Direitos Humanos, a Ação Educativa, 
a ECOS, a Relatoria Nacional para o Direito à Educação, a Plataforma Dhesca 
Brasil e o CLADEM. 

Tal amicus curiae foi articulado dentro da REGES – Rede de Gênero, 
Educação e Sexualidade, articulação formada por organizações da sociedade civil 
que tem como objetivo realizar lobby para inclusão de questões relacionadas à 
sexualidade no campo da educação, o que passa pelo debate sobre a importância 
da laicidade do Estado. 

Após a elaboração de campanhas realizadas na internet e da produção de 
documentos sobre esses temas, o grupo consolidou-se. A Ação Educativa, que 
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já havia proposto outros amici curiae no campo da educação, ao tomar conheci-
mento da proposição da ADI 4.439, avaliou ser uma boa oportunidade para levar 
a questão para o Supremo Tribunal Federal. O amicus curiae foi então proposto 
pelo advogado da Ação Educativa em nome desta e das outras organizações. Ele 
foi aceito pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2012 e seu argumento 
central é o de que a educação pública no Brasil deve respeitar o princípio da 
laicidade do Estado.

Esse caso é interessante para compreender como as estratégias jurídicas 
podem ser incorporadas entre as táticas de organizações que anteriormente não 
faziam uso delas. A ECOS, uma das organizações que apresentou o amicus curiae 
no caso da ADI 4.439, até então não havia utilizado estratégias de mobilização 
do direito direcionada ao Poder Judiciário. 

Uma das entrevistadas da organização, inclusive, relatou que não sabia da 
existência desse tipo de mecanismo jurídico antes da participação na REGES, 
já que a equipe da ECOS é formada principalmente por sociólogos, psicólogos, 
antropólogos e nunca teve advogados/as entre seus membros/as. Ainda assim, a 
organização avaliou a experiência como positiva, já que, dada a conjuntura do Con-
gresso Nacional no momento da entrevista, seria extremamente difícil discutir uma 
eventual proposta que abordasse religião e educação em tal instituição. Segundo ela, 
com a interposição do amicus curiae, foi possível debater o tema dentro do Poder 
Judiciário e ter o debate ampliado também para a sociedade.

Já a entrevistada do CLADEM apontou que a proposição de amici curiae 
não são pontos isolados no contexto mais amplo das estratégias da organização. 
Ao contrário, são estratégias articuladas com outras ações. O amicus curiae pro-
posto na Ação de Declaração de Constitucionalidade da Lei Maria da Penha, por 
exemplo, está articulado com o litígio internacional sobre o caso, que ocorreu 
anos antes, com a participação do CLADEM no grupo de organizações feministas 
que elaborou o anteprojeto de lei que resultou na própria Lei e com o trabalho 
anterior que a organização já vinha realizando no combate à violência doméstica. 

O amicus curiae no caso do ensino laico está ligado a uma mobilização 
anterior da rede do CLADEM em torno do tema, que promoveu uma cam-
panha de educação não sexista e não discriminatória na América Latina e no 
Caribe entre os anos de 2009 e 2011. Soma-se a isso o fato de que o CLADEM 
da Argentina havia apresentado um amicus curiae sobre ensino não religioso em 
sua corte suprema, e essa experiência também contribuiu para o envolvimento 
do CLADEM do Brasil nessa questão.
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Outra organização que também utilizou o amicus curiae como estratégia de 
ação foram as Católicas pelo Direito de Decidir, em parceria com a Oficina dos 
Direitos da Mulher, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
54 (ADPF 54), que discutia a autorização do aborto em casos de gestação de 
fetos anencéfalos. As Católicas são uma organização do movimento feminista 
que tem atuação principalmente nos Poderes Legislativo e Executivo, na área de 
direitos reprodutivos, sem, no entanto, adotar estratégias jurídicas institucionais 
direcionadas ao Poder Judiciário. 

No caso em questão, a coordenadora da Oficina dos Direitos da Mulher, 
que é advogada, faz parte do Conselho Consultivo das Católicas. Quando ambas as 
organizações souberam que o caso estava em andamento, reuniram-se e avaliaram 
a proposição do amicus curiae como uma boa estratégia. Por meio de uma parceria, 
a coordenadora da Oficina dos Direitos da Mulher elaborou a peça judicial e as 
Católicas propuseram o amicus curiae. Houve também uma articulação com a 
ANIS – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, organização feminista 
sediada em Brasília, que havia organizado toda a proposição da ADPF 54. 

Segundo uma das entrevistadas das Católicas pelo Direito de Decidir, apesar 
do Poder Judiciário não ser a esfera na qual a organização atua primordialmente, 
elas viram naquele caso uma possibilidade de fortalecer a demanda pelo aborto. Em 
abril de 2012, ao julgar a ação, o Supremo Tribunal Federal autorizou tal forma de 
aborto e declarou inconstitucional sua interpretação como crime.

Também nesse caso da parceria entre a Oficina dos Direitos da Mulher e as 
Católicas pelo Direito de Decidir, é interessante notar que, assim como ocorreu 
no amicus curiae proposto pelo CLADEM conjuntamente com a ECOS e outros 
grupos da sociedade civil, pode-se observar que organizações com expertise na área 
do Direito e do Poder Judiciário articulam-se a outras que não possuíam esse tipo 
de conhecimento para engajarem-se em estratégias jurídicas voltadas às cortes. 

Nesse sentido, em ambas as situações, não houve necessidade de haver 
advogados/as nos quadros dessas organizações, nem experiência na proposição 
de amicus curiae: as articulações com outros grupos que trabalhavam na área 
jurídica e a reconhecida atuação em seus campos temáticos foram suficientes 
para utilizarem essa forma de estratégia que não haviam mobilizado antes.

Outra forma de mobilização do direito no Poder Judiciário são as audiên-
cias públicas realizadas no STF. Estas permitem que organizações ou pessoas que 
não fazem parte do processo judicial, mas que são especialistas ou tenham inte-
resse no tema tratado, participem do processo decisório. Em geral, são convocadas 
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pelo STF nos casos de grande repercussão social, com o objetivo consultivo, ou 
seja, os participantes contribuem com informações e seus pontos de vista para 
auxiliar o julgamento da causa. 

Das organizações do movimento feminista entrevistadas, as Católicas pelo 
Direito de Decidir, a ECOS e o Geledés participaram de audiências públicas. As 
Católicas participaram da audiência pública realizada no âmbito da ADPF 54, 
e a ECOS participou da audiência pública realizada no âmbito da ADI 4.439, 
ambos os casos mencionados acima, nos quais as duas organizações também apre-
sentaram amici curiae. O Geledés participou da audiência pública realizada no 
âmbito na ADPF 186, que buscava questionar a constitucionalidade das políticas 
de ação afirmativa no ensino superior, as quais foram julgadas ser constitucionais. 

As formas não institucionais de mobilização do direito no Poder Judiciário 
são aquelas que não se utilizam de mecanismos formais estabelecidos, como os 
descritos acima, e aproximam-se de estratégias mais tradicionais dos movimentos 
sociais. A partir das entrevistas, identificaram-se as seguintes formas: o lobby no 
Poder Judiciário e a busca de influência por meio da produção de argumentação.

No primeiro caso, organizações do movimento feminista buscam conven-
cer os membros do Poder Judiciário a decidirem conforme sua agenda política 
por meio de visitas, conversas, apresentação e entrega de documentos. Por exem-
plo, tanto no caso do julgamento da constitucionalidade da Lei Maria da Penha 
quanto no caso do julgamento da permissão para gestantes de fetos anencéfalos 
realizarem o aborto, integrantes da Articulação Brasileira de Mulheres foram 
ao STF entregar aos ministros manifestos redigidos por elas com o intuito de 
convencê-los a votarem favoravelmente às demandas feministas. 

Essa estratégia foi articulada com manifestações públicas de integrantes 
da organização em frente ao Tribunal de Justiça de São Paulo. No dia dos julga-
mentos de tais ações no STF, novas manifestações de rua foram realizadas, não 
só em São Paulo, mas também em outros Estados brasileiros. A entrevistada da 
União Brasileira de Mulheres afirmou que a organização prefere realizar esse 
tipo de lobby combinado a manifestações de rua em casos que envolvem o Poder 
Judiciário a se envolver com estratégias institucionalizadas.

Uma das entrevistadas das Católicas pelo Direito de Decidir também apon-
tou que há alguns anos, por volta de 2004, elas buscaram marcar uma audiência 
com os ministros do STF para pautar a questão do aborto, mas o único que aceitou 
recebê-las foi o Ministro Gilmar Mendes. A ideia era avaliar como seria a recepção 
do tribunal no caso de uma eventual ação judicial que buscasse ampliar o direito 
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ao aborto. A entrevistada afirmou que, por esse período, o Congresso Nacional 
já se mostrava bastante fechado ao tema, e seria muito difícil conseguir alguma 
mudança pela via legislativa. 

Recentemente, em 2015, um grupo de feministas autodenominado como 
“Iniciativa Duas Gerações de Luta pelo Aborto no Brasil” foi à Brasília realizar 
encontros com os ministros do STF, a ministra da então Secretaria de Políticas 
para Mulheres e parlamentares. O grupo foi recebido pelo então presidente do 
STF, Ministro Ricardo Lewandowski, e entregou a ele uma carta em que argu-
mentavam favoravelmente ao direito das mulheres ao aborto. O objetivo era abrir 
canais de diálogo com o STF para que essa discussão pudesse fluir, já que tal tema 
sofre grande oposição de grupos conservadores tanto no Poder Legislativo como 
no Poder Executivo. 

Conjuntamente com tal lobby no STF, que contava com uma integrante do 
CLADEM no grupo, foi protocolado na Câmara dos Deputados o PL 822/2015, 
de autoria do então deputado Jean Willys (PSOL/RJ), que previa a descriminali-
zação e a legalização do aborto no Brasil (CLAM, 2015). 

Ainda no campo da mobilização do direito não institucional no Poder Judi-
ciário, uma das entrevistadas das Católicas pelo Direito de Decidir identificou a 
argumentação que elas produzem na decisão do STF sobre aborto dos anencéfalos. 
Tal argumentação, no caso dessa organização, é bastante específica, na medida em 
que elas mobilizam argumentos religiosos para justificar o aborto. Elas afirmaram 
que o objetivo da organização é mesmo produzir argumentação nesse campo para 
ser usada por outros setores que não apenas o feminista. Elas também falam da 
questão do aborto do ponto de vista qualificado da religião, ocupando um espaço 
que anteriormente só havia argumentos contrários por membros da Igreja Católica. 

No mesmo sentido, o CLADEM, formado por um grupo de juristas, produz 
um tipo de argumentação específica, que é uma argumentação jurídica feminista. 
Segundo a entrevistada dessa organização, esse tipo de argumentação é empregada 
pelo próprio movimento, mas também absorvida por juristas e tribunais. Em deter-
minados momentos, o CLADEM produziu esse tipo de argumentação para casos 
específicos, interpretando o direito com viés feminista. Por exemplo, o Ministro 
Marco Aurélio utilizou em sua decisão no caso do aborto de fetos anencéfalos a 
argumentação produzida por uma integrante do CLADEM. 

Cabe ressaltar que tal organização não participou diretamente da ADPF 54, 
nem como amicus curiae. A entrevistada ressalta ainda a importância da produção 
dessa argumentação e a incorporação dela nas decisões judiciais na medida em que 
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se criam precedentes favoráveis na jurisprudência que podem ser usados em decisões 
futuras. Ela apontou ainda que, se esse espaço não for preenchido pelo movimento 
feminista, pode ser ocupado pelos seus oponentes.

5 Conclusão

Como apresentado na introdução, o objetivo desse artigo foi o de exami-
nar a relação entre estrutura organizativa dos grupos que formam movimento 
feminista e a mobilização do direito realizada por eles, especialmente no que diz 
respeito às formas direcionadas ao Poder Judiciário. Com isso, buscou-se investi-
gar a conexão entre a existência de uma “estrutura de suporte para a mobilização 
do direito” (Epp, 1998), ou seja, a presença de recursos para o uso de estratégias 
jurídicas e advogados especializados no interior dessas organizações, e o direcio-
namento, ou não, de suas táticas ao Poder Judiciário. 

Para tanto, inicialmente, apresentou-se um panorama das características 
organizacionais dos grupos que formam o movimento feminista na cidade de 
São Paulo e em que medida observou-se a presença de uma estrutura jurídica 
e advogados/as no interior desses grupos. Em seguida, apontaram-se as formas 
de mobilização do direito (institucionais e não institucionais) direcionadas ao 
Poder Judiciário realizadas por essas organizações.

Posto isso, pode-se dizer que o movimento feminista emprega uma gama 
variada de estratégias direcionadas ao Poder Judiciário: o litígio individual, a 
orientação jurídica, o litígio coletivo, o litígio internacional, o amicus curiae, a 
audiência pública, o lobby no Poder Judiciário e a influência por meio da argu-
mentação jurídica. 

Assim como apontado por McCann (1994, 2004, 2006, 2008) e Vanhala 
(2011), entre outros autores, também no caso do movimento feminista, a mobi-
lização do direito assumiu diversas outras formas além do litígio, muitas vezes 
combinadas com outras estratégias, como os protestos de rua. A mobilização do 
direito no Poder Judiciário acaba por estar presente, de maneira mais ou menos 
proeminente, nas táticas de mais da metade das organizações entrevistadas, inde-
pendentemente de seu formato organizativo23.

23  Este capítulo teve como foco a investigação da mobilização do direito direcionada ao Poder 
Judiciário. Nesse contexto, 12 das 21 organizações entrevistadas disseram mobilizar o direito 
no Poder Judiciário: a AMZOL – Associação de Mulheres da Zona Leste, a Articulação de 
Mulheres Brasileiras, as Católicas pelo Direito de Decidir, o Comitê Latino-Americano e 
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Quanto à questão dos custos da mobilização do direito, pôde-se observar 
que certas dificuldades das organizações com menos recursos (sejam eles finan-
ceiros ou da presença de staff jurídico) foram contornadas com a articulação com 
outras organizações com expertise na área jurídica, com o trabalho voluntário 
de advogados/as ou por meio do acionamento do Ministério Público ou da 
Defensoria Pública. 

Nesse sentido, parece ser mais importante para que uma organização mobi-
lize o direito em suas relações com outras organizações, advogados/as, promoto-
res, procuradores ou defensores, do que a presença de recursos materiais e finan-
ceiros robustos. Assim, no que diz respeito à questão apontada pela literatura 
acerca dos recursos necessários para a mobilização do direito (principalmente 
o litígio), os quais incluem dinheiro e tempo gastos para realizá-la, assim como 
a presença de advogados com conhecimento jurídico e níveis de “consciência 
de direitos” dos litigantes (Vanhala, 2015), ou na expressão cunhada por Epp 
(1998), a necessidade da presença de uma “estrutura de suporte para a mobili-
zação do direito”, observou-se serem mais relevantes os recursos “relacionais”, 
ou seja, a articulação das organizações com outras com conhecimento jurídico, a 
presença de advogados/as voluntários/as ou contatos com o Ministério Público 
e a Defensoria Pública, do que a necessidade de recursos financeiros em si. 

Os achados da pesquisa sobre a relação entre a estrutura interna da orga-
nização, a presença de recursos (no sentido mais amplo apresentado por Van-
hala, 2015) e a mobilização do Direito, principalmente (mas não só) no que diz 
respeito ao litígio, estão em convergência com o que foi apontado por Ruibal 
(2015) a esse respeito. 

A autora assinala que os recursos para a mobilização do direito podem apre-
sentar-se como estruturas formais dentro das organizações do movimento social 
ou serem acessíveis a tais grupos por meio da colaboração com outras organizações 
ou advogados/as aliados/as. Também, para Ruibal, a construção de alianças com 
atores externos ou com advogados de fora das organizações ou do movimento social 

do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM, a ECOS – Comunicação em 
Sexualidade, o Geledés – Instituto da Mulher Negra, o Instituto Patrícia Galvão, a Marcha 
Mundial de Mulheres, o Movimento Mulheres em Luta, o Observatório Mulher e Mídia, a 
Oficina dos Direitos da Mulher e a União de Mulheres de São Paulo. Se ampliarmos o estudo 
para outras formas de mobilização do direito, incluindo aquelas direcionadas aos Poderes Le-
gislativo e Executivo, assim como à sociedade, pode-se dizer que a totalidade de organizações 
entrevistadas de alguma maneira utilizou estratégias jurídicas (Fanti, 2016).
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pode permitir que estratégias jurídicas sejam desenvolvidas com êxito, mesmo na 
ausência de estrutura própria para a mobilização do direito (Ruibal, 2015, p. 186-
187). Nesse sentido, Ruibal aponta que,

em contextos de baixo desenvolvimento do movimento e da falta de recursos 
financeiros para a mobilização do direito, como pode acontecer, especialmente 
no nível subnacional nos países latino-americanos, a presença de advogados e ad-
vogadas simpatizantes da causa do movimento e dispostos a trabalhar pro bono, 
pode também contribuir para o desenvolvimento de estratégias de litígio, mesmo 
na ausência de uma estrutura de suporte para a mobilização jurídica no contexto 
específico (2015, p. 187).

Assim, por exemplo, a União de Mulheres de São Paulo, organização que 
segundo a entrevistada sempre contou com poucos recursos ao longo de sua 
história, realizou atendimento jurídico, com a proposição de ações judiciais em 
nome das mulheres que as procuravam, com base no trabalho voluntário de 
advogadas, assim como encaminhou um caso para a Comissão Interamericana 
de Direitos Humanos da OEA, em articulação com organizações com expertise 
em litígio internacional: o CLADEM, o CEJIL e a Human Rights Watch. 

Além disso, promove outras formas de mobilização do direito além dessas 
direcionadas ao Poder Judiciário, como o curso de Promotoras Legais Popula-
res, realizado há mais de 20 anos com o trabalho voluntário de professores com 
formação jurídica. A Oficina dos Direitos da Mulher faz orientação jurídica 
a mulheres sem praticamente nenhuma forma de financiamento. Além disso, 
como mencionado, tal organização elaborou o amicus curiae apresentado pelas 
Católicas no caso da ADFP 54. Isso só foi possível porque a sua coordenadora 
é advogada e a Oficina dos Direitos da Mulher funciona na estrutura de seu 
escritório particular de advocacia.

Em vários casos identificados pela pesquisa, o Ministério Público atuou 
como aliado das organizações feministas na proposição de ações coletivas, boa 
parte delas sem advogados/as ou estrutura jurídica. O Observatório dos Dire-
itos da Mulher, o Instituto Patrícia Galvão e a Marcha Mundial das Mulheres 
fizeram diversas denúncias de propagandas publicitárias e programas televisivos 
com conteúdo que feria o direito das mulheres para o Ministério Público, para 
que esse propusesse ações no Poder Judiciário com o intuito de barrá-los, o que 
de fato foi feito em várias ocasiões. 
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O CLADEM e as Católicas pelo Direito de Decidir, em articulação com 
outras organizações do movimento feminista, também fizeram representações 
ao Ministério Público com o objetivo de barrar leis municipais que restringiam 
direitos reprodutivos das mulheres, que resultaram em Ações de Inconstitu-
cionalidade de Lei Municipal exitosas propostas por esse órgão. O Movimento 
Mulheres em Luta também participou de ação coletiva contra um programa 
de televisão de cunho machista e homofóbico em parceria com o Sindicato dos 
Metroviários, organização que possui advogados/as (uma das quais pertence ao 
MML) e estrutura jurídica. Estes são exemplos de como organizações externas 
ao movimento feminista podem contribuir para a mobilização do direito.

Caso a ser destacado é o do CLADEM, a única organização do movimento 
feminista que trabalha praticamente só com estratégias jurídicas. Apesar de o 
CLADEM ser uma rede latino-americana com sede em 15 países da região, com 
atuação em quatro frentes distintas (monitoramento, formação, litígio e cam-
panhas), sua organização no Brasil tem equipe quase que totalmente formada 
por advogadas voluntárias, com poucas fontes de recursos e sem um local fixo 
de funcionamento. 

A despeito disso, é uma organização central para a mobilização do direito 
realizada pelo movimento feminista, tendo proposto amici curiae no STF, no 
Comitê CEDAW, além de ser uma das responsáveis pelo caso Maria da Penha, 
que resultou na condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Diretos 
Humanos, e tendo participado ativamente em um consórcio de ONGs que 
elaborou projeto de legislativo que resultou na lei de mesmo nome.

Por outro lado, mesmo organizações com maior estrutura interna, como 
as Católicas pelo Direito de Decidir e a ECOS, valeram-se de trabalho conjunto 
com organizações com poucos recursos financeiros, como a Oficina dos Direitos 
da Mulher e o CLADEM, para mobilizar o direito nos casos de apresentação 
dos amici curiae mencionados. Em ambas as situações, tanto as Católicas como 
a ECOS contaram não só com a expertise jurídica de outras organizações para 
elaborar a peça judicial, mas também com a capacidade dessas organizações de 
reconhecer as ações que corriam no STF como oportunidades para influenciar 
casos que tratavam de temas centrais com os quais elas trabalham.

A única organização com advogados/as contatados e com um departa-
mento jurídico estruturado é o Geledés, caso que talvez se encaixe melhor na 
descrição de Epp (1998) da “estrutura de suporte para a mobilização do direito”. 
Tal organização também contribuiu para as diversas formas de mobilização do 
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direito identificadas entre as estratégias do movimento feminista, como o litígio 
individual, quando seu departamento jurídico foi criado, o litígio internacional 
e a participação em audiência pública no Supremo Tribunal Federal.

Assim, o estudo aqui apresentado aponta para o fato de que, para que a 
mobilização do direito ocorra, mostraram-se mais relevantes os recursos “relacio-
nais” das organizações feministas, ou seja, sua rede de contatos com outras orga-
nizações que possuem expertise jurídica, advogados/as voluntários/as e aliados/
as no Ministério Público ou na Defensoria Pública, do que de fato a presença 
de recursos materiais e financeiros robustos.
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